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BẢN TÓM TẮT NỘI DUNG

Bản Cập Nhật về Tiến Trình Kế Hoạch tài khoá 2012/13 của Đạo Luật Dịch Vụ Sức
Khỏe Tâm Thần (MHSA) được xây dựng dựa trên các tiến trình lập kế hoạch trước đó
của MHSA. Quận Cam chúng ta hiện không có thêm các chương trình mới, cũng
không loại bỏ các chương trình đã được thông qua trước đó. Vì vậy, danh sách các
dịch vụ hiện tại, được thành lập dựa trên các tiến trình kế hoạch mở rộng sẽ vẫn còn
trong Kế Hoạch MHSA 2012/13. Những tiến trình này bao gồm hàng trăm các nhóm
hội luận, các cuộc họp kế hoạch cộng đồng, được thông qua bởi Ủy Ban Lãnh Đạo
MHSA của Quận Cam và những buổi điều trần công cộng do Hội Đồng Sức Khoẻ Tâm
Thần Quận Cam tổ chức.
Tại cuộc họp Ủy Ban Lãnh Đạo MHSA được tổ chức vào tháng 11 năm 2011, Ủy Ban
Lãnh Đạo đã thông qua một cấu trúc mới để tăng cường tiến trình lập kế hoạch và cung
cấp thêm cơ hội cho các thành viên của Ủy Ban Lãnh Đạo MHSA và công chúng đóng
góp ý kiến. Ủy Ban Lãnh Đạo thành lập ra các Tiểu Ủy Ban dựa trên những thành
phần của MHSA và trên mỗi nhóm tuổi trong các Chương Trình Dịch Vụ và Hỗ Trợ
Cộng Đồng (CSS). Vai trò của mỗi Tiểu Ủy Ban là đưa ra các khuyến nghị về các dịch
vụ và mức độ ngân quỹ cho các chương trình MHSA.
Bốn Tiểu Ủy Ban là:
• CSS Dành Cho Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên ở tuổi chuyển tiếp (TAY)
• CSS Dành Cho Người Trưởng Thành và Cao Niên
• Phòng Ngừa và Can Thiệp Sớm (PEI)
• Huấn Luyện và Đào Tạo Nguồn Nhân Lực (WET), và Chương Trình Sáng Tạo
(INN)
Các thành viên của Ủy Ban Lãnh Đạo MHSA và thành viên dự bị có thể tham gia nhiều
nhất hai Tiểu Ủy Ban theo sự lựa chọn của mình. Những cá nhân trong công chúng
muốn trở thành thành viên của Tiểu Ủy Ban có thể nộp đơn xin làm thành viên của một
hoặc hai Tiểu Ủy Ban . Cấu trúc mới này được thực hiện vào tháng Giêng năm 2012,
và các Tiểu Ủy Ban đã gặp nhau lần đầu tiên vào ngày 06 tháng Hai.
Mặc dù các Tiểu Ủy Ban khuyến nghị tiếp tục cấp ngân quỹ cho hầu hết các chương
trình, Tiểu Ủy Ban về Dịch Vụ và Hỗ Trợ Cộng Đồng Dành Cho Người Trưởng Thành
và Cao Niên đã đề xuất tăng ngân quỹ phụ trội cho những Đội Thẩm Định Tâm Thần và
Đáp Ứng Trong Trường Hợp Khẩn Cấp (CAT / PERT). Ngân quỹ cho những chương
trình này đã tăng từ khoảng $1,6 triệu đến $2,4 triệu.
Các chương trình này cung cấp các dịch vụ thẩm định tâm thần cho các cá nhân trong
cơn khủng hoảng, và liên kết họ với các dịch vụ thích hợp. Những chương trình như
vậy đã chứng minh hiệu quả trong việc tránh cho những người bệnh tâm thần nghiêm

trọng khỏi phải vào nhà tù và nhập viện. Tiểu Ủy Ban đề nghị phát triển gấp đôi những
chương trình hiện hành thông qua việc xử dụng các ngân quỹ dự phòng MHSA. Các
ngân quỹ dự phòng có sẵn để giúp các quận hạt giải quyết bất cứ khi nào có những
thay đổi bất ngờ trong trường hợp cần thiết và/hoặc trong những phí tổn của chương
trình.
Kế Hoạch này đã được công bố bởi Thư Ký của Hội Đồng Giám Sát để lắng nghe công
luận trong vòng 30 ngày, từ 23 tháng Tư cho tới 22 tháng Năm. Bản Cập Nhật dự thảo
của Kế hoạch cũng đã được công bố trên trang mạng của MHSA Quận cam và trên
trang mạng Network of Care. Ngoài ra, các bản sao cũng đã được in ra để sẵn tại các
thư viện của Quận cam.
Ngoại trừ những Chương Trình Sáng Tạo, việc thực thi hầu hết các chương trình khác
đã được tiến hành như mong đợi. Kế Hoạch của Chương Trình Sáng Tạo là phần cuối
cùng sẽ được đệ trình lên và thông qua bởi DMH và OAC. Dựa theo thời khắc biểu,
việc thực thi chương trình này đã bị trì hoãn bởi nhiều yếu tố, gồm có ngưng tuyển
dụng nhân sự, ngân sách bất ổn, và các vấn đề trong việc ký kết hợp đồng. Hiện nay,
năm trong mười dự án đã được thực hiện và năm dự án còn lại dự kiến sẽ đi vào hoạt
động mùa Thu năm 2012.
Việc thực thi Chương Trình PEI vẫn được tiếp tục. PEI đã tập trung hoạt động trong
cộng đồng để tăng cường khả năng tiếp cận của công chúng với các chương trình. Tất
cả các chương trình của PEI đều có đội ngũ tiếp cận nhằm nối kết với các thành phần
cư dân không được hưởng dịch vụ và chưa được phục vụ đúng mức. Các vấn đề lớn
của cộng đồng đã được đặt ưu tiên trong Kế Hoạch của PEI. Quận Cam đã thực hiện
các chương trình phòng ngừa sức khoẻ tâm thần nhắm vào mục tiêu là những người
trưởng thành cùng với các gia đình đang sống vô gia cư, trong nhà chuyển tiếp,
và/hoặc có nguy cơ bị vô gia cư. Những chương trình phòng ngừa đã được thực hiện
đặc biệt cho những gia đình có thanh thiếu niên trong hệ thống cải huấn, có trẻ em lạm
dụng ma tuý, và/hoặc có cha mẹ bị bệnh tâm thần. Qua sự phối hợp với các tòa án
Quận Cam và một trường đại học cộng đồng, những dịch vụ phòng ngừa cho các cựu
chiến binh đang được cung cấp. Tất cả các chương trình này cung cấp sự giáo dục
cộng đồng nhằm giảm thiểu và loại bỏ ác cảm và sự kỳ thị về sức khỏe tâm thần.
Một trọng tâm khác của cả hai chương trình PEI và Sáng Tạo là việc thu thập dữ liệu và
thẩm định kết quả. Việc thu thập dữ liệu được tiêu chuẩn hóa và hệ thống báo cáo
đang được thành lập. Sự hợp tác với nhà tư vấn (Resource Development Associates),
các mô hình có hệ thống, những kế hoạch đánh giá, các công cụ thu thập dữ liệu, và
các thủ tục được tiêu chuẩn hoá cho việc phân tích dữ liệu đã được thực hiện.
Tất cả các chương trình Huấn Luyện và Đào Tạo nguồn nhân lực (WET) đã được thực
hiện. Quận Cam đã có một Cơ Sở Nguồn Vốn được thông qua, và Tiến Trình Kế
Hoạch Thành Phần Kỹ Thuật đang tiếp tục với sự phát triển một hệ thống hồ sơ sức
khoẻ điện tử. Ngày lễ cắt băng khánh thành khuôn viên gồm ba toà nhà ở thành phố
Orange được xây dựng với sự tài trợ cho Cơ Sở Nguồn Vốn của MHSA đã được ấn
định là ngày 19 tháng Tư. Dự án này sẽ là cơ sở của ba chương trình: Wellness

Center, Dịch Vụ Cư Trú Dành Cho Người Trưởng Thành Bị Khủng Hoảng, và Trung
Tâm Huấn Luyện và Đào Tạo Nguồn Nhân Lực.

